
Antwerpen is nog geen echte fietsstad, zo
blijkt. Slechts twaalf procent van alle ver-

plaatsingen gebeurt met de fiets. Natuurlijk
wordt het fietsgebruik ook beïnvloed door de
mogelijkheid je fiets veilig te stallen, ook in
de onmiddellijke omgeving van je eigen wo-
ning. Fietstrommels kunnen daarvoor een op-
lossing zijn. 

Antwerpen, maar ook Wilrijk, kent veel oude
woonwijken met hoofdzakelijk rijwoningen,
zonder garage. N-VA-afdelingsvoorzitter Linda
Verlinden: “Ook ik woon in een typische rijwo-
ning uit 1917 in een oude woonwijk. Bijna 20
jaar ergerde ik me eraan dat we onze fietsen in
een lange smalle gang moesten stallen. Uitein-
delijk opteerden wij voor een verbouwing. Zo
konden we via de voortuin de fietsen rechtstreeks in de kelder stallen.” Maar niet ieder-
een heeft die mogelijkheid. Daarom dienen er dringend andere mogelijkheden onder-
zocht en uitgetest te worden, vindt N-VA Wilrijk. 

MINI-GARAGEBOX VOOR JE FIETS
In Antwerpen werden tot nu toe vier inpandige fietsbuurtparkings voorzien. Maar men
mag niet uit het oog verliezen dat ook in Wilrijk de nood groot is. In wijken waar geen in-
pandige fietsparkings kunnen worden voorzien, kunnen fietstrommels de ideale oplos-
sing zijn. Een fietstrommel is een soort mini-garagebox waarin buurtbewoners hun fiets
veilig kunnen stallen. Er lopen reeds proefprojecten in Gent, Brussel en Turnhout.

BESCHERMING
“Het district leverde al veel inspanningen voor de fietsgebruiker en investeerde fors in
fietsbeugels”, vult N-VA-Districtsraadslid Robert Moens aan. “Maar die bieden uiteraard
geen bescherming tegen diefstal, vandalisme en de weerselementen. Volgens de dis-
trictsraadsvoorzitter zou er echter geen vraag bestaan naar fietsbuurtparkings. Dat leidde
hij af na een bevraging in De Antwerpenaar, waarop de respons zeer klein bleek. Toch
denken wij dat meerdere wijken in aanmerking komen voor dergelijke fietsrommels
en dat ze daar ook hun nut zullen bewijzen.”

De fietstrommel, iets voor u? Laat het ons weten!

Naam: ………………………….…………………………………………………………….
Wijk/straat: …………………………………………………………………………………..

Zou u gebruik maken van een fietstrommel in uw wijk?
nn Ja      nn Nee      Waar zou u graag een fietstrommel ingepland zien in uw wijk? 

……………………………………………………………………………
Deze antwoordstrook kan u bezorgen aan:
Linda Verlinden (voorzitter), Overwinningstraat 23  - linda.verlinden@n-va.be 

N-VA Wilrijk wil de inwoners die
een Vlaamse Leeuw uithangen op
11 juli belonen met een kleine at-
tentie. Want die dag viert Vlaan-
deren feest!

Met ruim zes miljoen inwoners, een
aanzienlijk Bruto Vlaams Binnen-
lands product, een hoge spaar-
quote, zijn strategische ligging,
degelijk uitgebouwd onderwijs,
goede sociale voorzieningen, on-
dernemingsgeest en culturele crea-
tiviteit is Vlaanderen vandaag een
open ruimte van kwaliteit. 

Onwerkzame structuren mogen
onze verdere ontplooiing niet in de
weg staan. Het zou mooi zijn als
deze lange en hobbelige periode
van bestuurlijke onrust zou kunnen
afgesloten worden. 

N-VA Wilrijk wenst u allen een
mooie feestdag toe en kijkt samen
met u vol ambitie en verwachting
naar de toekomst!

Fietstrommels in Wilrijk, een goed idee?
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V.U. Liesbeth Homans
Doornstraat 186
2610 Wilrijk

Wie thuis geen plaats heeft om zijn of
haar fiets te stallen, kan dit dankzij de

fietstrommels toch op een veilige 
manier in de buurt doen.

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!

!

11 JULI
VLAANDEREN

FEEST!



Niemand kan er naast kijken: de wegenwerken
in Wilrijk! Ze zijn absoluut noodzakelijk voor

het wegwerken van de zwarte punten in ons dis-
trict maar zorgen altijd voor ongemakken bij alle
weggebruikers. 

Momenteel zijn er zeker acht werven in uitvoering
in ons district. Door de combinatie met de werken in
buurdistricten en -gemeenten krijgt de Wilrijkenaar
de indruk van de ene omleiding naar de andere te
worden gestuurd.

Zowel Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans als

districtsraadslid Robert Moens stelden hierover vra-
gen aan de bevoegde minister en de districtsschepen.
Er werd in het district geopteerd om de vele werken
ineens te laten uitvoeren om zo de hinder voor de
weggebruiker in de tijd te beperken. Toch is de N-VA
van oordeel dat een spreiding in de tijd voor de door-
stroming in bepaalde wijken wenselijker was ge-
weest. 

Wegenwerken 

beter spreiden

Voor de N-VA is een betere spreiding
van de wegenwerken een noodzaak.

HIER WORDT GEWERKT!

Werken in uitvoering:
VIIde Olympiadelaan/kruispunt
Kruishofstraat
Drie Eikenstraat/Edegemsestraat (invalsweg)
Klein Doornstraat/Doornstraat
Acacialaan/Berkenlaan

Starten binnenkort:
De Bruynlaan
Sneeuwbeslaan/Cederlaan
Eglantierlaan/Varenlaan
Letterkundestraat

Beter een goede buur dan een verre vriend

Sociaal wonen betekent in Antwerpen een
mix van talen en nationaliteiten. Dat dit wel
eens voor leefbaarheidsproblemen zorgt,
moeten we niet onder stoelen of banken ste-
ken. Alle initiatieven om het samenleven te
bevorderen zijn daarom welkom. 

GEEN CONCIËRGES
Spijtig genoeg maakt niet iedereen daar gebruik
van. Zo viste Vlaams Parlementslid Liesbeth
Homans uit dat Woonhaven, dat via de sociale
economie een beroep kon doen op een aantal
conciërges, er tot hiertoe geen enkele in dienst
nam wegens ‘te druk met de fusie-
operatie’. Ook het profiel van de conciërges –
ze moeten langdurig werkloos zijn – staat
Woonhaven blijkbaar niet aan. Gent telt intus-
sen negen conciërges die zeer nuttig werk ver-
richten in en rond de sociale woningen.

Ondanks alle berichten over sluikstort,
vandalisme, criminaliteit, … lijkt Woon-
haven vooralsnog geen problemen te zien. 

TAALTEST 
Ook op Vlaams niveau kan het nog beter. Zo
werd in 2008 de taalbereidheid voor sociale
huurders ingevoerd. Liesbeth polste bij Vlaams
minister van Wonen Freya Van den Bossche
naar de effecten van de maatregel. Het resultaat
is pover: slechts één bewoner werd beboet we-
gens het niet naleven van de taalvereisten.
Liesbeth stelt dan ook voor dat de huisves-
tingsmaatschappijen de taal- en inburgerings-
gegevens beter registreren en zelf nagaan in
welke mate de huurder Nederlands spreekt en
ingeburgerd is. Voor de N-VA blijft kennis van
de taal immers dé sleutel tot integratie. 

LAAT U HOREN!
U wilt uw hart eens luchten over uw 
ervaringen met sociaal wonen in 
Antwerpen? Spring dan op vrijdag 1 juli,
vrijdag 8 juli of vrijdag 15 juli binnen 
op het N-VA-secretariaat aan de 
Vlaamse Kaai 10, 2000 Antwerpen. 
U bent welkom tussen 12 en 17 uur.

Vlaams Parlementslid
Liesbeth Homans: 
“Sociale huurders 

moeten geen boek van
Hugo Claus kunnen

lezen, maar ze moeten
wel aan hun buren 

kunnen vragen wanneer
het vuilnis moet 

buitenstaan.”



Aantal geboortes in kansarme gezinnen stijgt

In 2009 vond meer dan 8 % van het totale aantal ge-
boorten in Vlaanderen plaats in een kansarm

gezin. In 2000 ging het nog om 4,7 % van het totale
aantal geboorten. In de stad Antwerpen vond zelfs
22,6 %(1) van het totale aantal geboortes plaats in een
kansarm gezin. 

Dit cijfer ligt duidelijk beduidend hoger dan het ge-
middelde voor Vlaanderen. Het Antwerpse OCMW
neemt daarom heel wat initiatieven om deze vaak ver-
doken kindarmoede op te sporen en de ouders te bege-
leiden. 

MIDDENKLASSE
Bovendien tonen de cijfers eens te meer aan hoe nood-
zakelijk het is om onze stad terug aantrekkelijk te

maken voor de middenklasse. De dragende basis van
elke gemeenschap, en dus ook van de stad, is de mid-
denklasse: de modale, werkende burger. Zij houden met
hun werk, ondernemerschap, investeringen en con-
sumptie de economie draaiende. Ze vormen de ‘belast-
bare basis’ waaruit de stad haar inkomsten haalt.

KLOOF
Als die middenklasse de stad verlaat, dan komt de stad
financieel  en sociaal in de problemen. Niet alleen ver-
minderen de inkomsten, maar wie blijft er achter in de
stad? De sociaal zwakkeren en kansarmen, aangevuld
met een stedelijke elite van veelverdieners die zich te-
rugtrekken in de betere wijken. En zo ontstaat een groei-
ende kloof tussen arm en rijk.

SOCIALE MIX
We moeten Antwerpen weer aantrekkelijk maken voor
mensen die de brug slaan. Mensen die verbinden, men-
sen die een dragende rol spelen
in de evenwichtige sociale mix
die Antwerpen moet worden,
mensen die van onze stad weer
een echte gemeenschap kunnen
maken. 

Luk Lemmens 
Vice-voorzitter OCMW Antwerpen

(1) Cijfer voor de geboortejaren 2007, 
2008 en 2009.

Vernieuwen betekent niet alleen nieuwe mensen aan-
trekken, maar ook beter communiceren. Daarom lan-
ceert N-VA Wilrijk een eigen webstek. Zo kunnen wij
u op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in
onze gemeente en kan u ons gemakkelijker bereiken
met al uw vragen en opmerkingen.

U vindt al ons nieuws voortaan heet van de naald
terug op www.n-va.be/wilrijk

N-VA WILRIJK ONLINE

Het Antwerpse
OCMW neemt
heel wat 
initiatieven
om de vaak
verdoken 
kindarmoede
op te sporen.

Noteer nu reeds in uw agenda!

BART KOMT 
NAAR WILRIJK!

op maandag 10 oktober om 19.30 uur 
in 't Gasthof 
Heistraat 16 - Wilrijk 



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


